အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတရားမ ွ်တမႈဆိုင္ရာ
ျမန္မာႏုုိင္ငံအေျခအေန

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတရားမ ွ်တမႈဆိုင္ရာ ျမန္မာႏုုိင္ငံအေျခအေန
အာရွတရားမ ွ်တမႈႏွင့္ အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

ထုုတ္ေ၀ျခင္း
ပထမအႀကိမ္၊ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ

ဒီဇိုင္း
Satoejari

အာရွတရားမ ွ်တမႈႏွင့္ အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
အာရွတရားမ ွ်တမႈႏွင့္ အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (AJAR) သည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဂ်ကာတာၿမိဳ႔တြင္ အေျခစိုက္သည့္
ေဒသဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ အျပစ္က်ဴးလြန္ေနသူမ်ား အျပစ္ေပးအရးယူျခင္းမွ
လြတ္ေျမာက္ေနမႈကို တုုိက္ဖ်က္ေနသည့္ ေဒသခံႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ
ျမင့္တက္လာေစရန္ႏွင့္ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ တရားမ ွ်တမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္
AJAR မွ ပံ့ပိုးကူညီေပးေနၿပီး အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္းရွိ အက်ယ္အျပန္႔ျဖစ္ပြားေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ၏
အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကိုလည္း လိုလိုလားလား ေလ့လာသင္ယူလ ွ်က္ရွိသည္။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက http://asia-ajar.org
တြင္ ၾကည့္ပါ။

လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)
ND-Burma အဖြဲ႔ကို လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၀၄ ခုုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ND-Burma အဖြဲ႔၀င္ ၁၃ ဖြဲ႔တို႔သည္ ျမန္မာျပည္သူတို႔
ကာလၾကာရွည္ခံစားေနရသည့္ အမွန္တရား အျဖစ္အပ်က္တို႔ကို စုုေပါင္းေကာက္ယူ အသံုးျပဳၿပီး
နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ တရားမ ွ်တမႈအတြက္ လႈ႔ံေဆာ္စည္းရံုး ၾကပါသည္။ ND-Burma မွ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား
လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ျခင္း သင္တန္း ေပးျခင္း၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္
Martus ေဒတာေဘ့စ္အတြင္း ထည့္သြင္းမႈကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ စည္းရံုးလႈံ ့ေဆာ္ေရးလုုပ္ငန္း မ်ားကို
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ ွ်က္ရွိပါသည္။
ပိုမိုသိရွိလိုပါက http://nd-burma.org တြင္ၾကည့္ပါ။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမ ွ်တမႈ အာရွကြန္ရက္ (TJAN)
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမ ွ်တမႈအာရွကြန္ရက္သည္ ေဒသတြင္း အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလ တရားမ ွ်တမႈႏွင့္
တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈလုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ ေလ့လာသင္ယူရန္ႏွင့္ အသိ ပညာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား
လုုပ္ေဆာင္ေနသည္။

မ်က္ႏွာဖံုးပံု
ဘယ္မွ ညာသို႔
၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမပံုၿမိဳ႔နယ္ရွိ ေတာင္ေပၚစခန္း (ဓာတ္ပံု၊ UN Multimeda/ ေဒးဗစ္အိုနာ)
၂-၃။ ND-Burma မွ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုုပ္ေနသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမ ွ်တမႈသင္တန္း
(ဓာတ္ပံု-ND-Burma).

စစ္မက္မျဖစ္ပြားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ပင္

လူမႈေရး-ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ

သတင္းေထာက္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး

အေျခအေန။ ပဋိပကၡႏွင့္
ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေရးပါသည့္
ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီးသည့္ေနက္ ၁၉၄၈
ခုုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလတြင္ လြတ္ လပ္ေရး
ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ ပင္လံုညီလာခံတြင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ခ်င္း
တုုိင္း ရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္
ၿဗိတိသ ွ်တို႔၏ ေသြးခြဲမႈကို
ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသား တန္းတူ
ညီမ ွ်မႈႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အာမခံသည့္
သေဘာတူခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့ သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္တြင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္
ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား လုုပ္ႀကံခံရၿပီး
သည့္ေနာက္ တက္လာသည့္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက
ပင္လံုသေဘာတူခ်က္မ်ားကို
လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္
တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ေတာင္း
ဆိုမႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာၿပီးေနာက္ အစိုးရႏွင့္
တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾ
ကား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား
ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ တြင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္
ျပည္တြင္းစစ္မွာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တခ်ိန္ တည္းမွာပင္
ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာထားကြဲသူမ်ား၊
သတင္းသမားမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြ
လႈပ္ ရွားသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အား
ေ၀ဘန္ပုတ္ခတ္သူဟု

၁။ နိဒါန္း

၁။ နိဒါန္း

ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာထားကြဲသူမ်ား၊
တက္ၾကြလႈပ္ရွား သူမ်ားႏွင့္ အစိုးရအေပၚ
ေ၀ဘန္သူဟု သံသယျဖစ္ခံရသူမ်ားသည္
အစိုးရစစ္တပ္၊ ရဲႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုုိင္ရာအဖြဲ႔မ
်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္တို႔၏ မတရားဖမ္းဆီး
ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံ ၾကရသည္�။
စစ္တပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတ
ည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (SLORC) အျဖစ္
ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ၁၉၈၈ ခုုႏွစ္တြင္
သိမ္းယူၿပီးသည့္ေနာက္ တိုင္းရင္းသားလက္
နက္ကိုင္အဖြဲ႔အခ်ိဳ႔ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ
ေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ ဥပမာ
အေနျဖင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔/
တပ္မေတာ္ (KIO/KIA) ႏွင့္ ၁၉၉၄
ခုုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး
သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္1။ ၂၀၁၀ ေရြး
ေကာက္ပြဲမတိုင္မီတြင္
စစ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၂၀၀၈
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ
တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအား
ေဒသဆိုင္ရာ စစ္တပ္ရင္းမ်ား၏
လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF)
အ ျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းရန္
ႀကိဳးပမ္းလာသည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသားလ
က္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အခ်ိဳ႔ႏွင့္ စစ္တပ္ အၾကား
သေဘာထား တင္းမာလာသည္။
တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ စစ္တပ္မွ KIA ၏
အေရးပါသည့္ စခန္း တခုအား ၂၀၁၁
ခုုႏွစ္တြင္ စတင္တုိက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္
၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွာ
ပ်က္ျပားသြားခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ႏွင့္
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေန သည္�။

သံသယရွိသူမ်ားအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား၊
ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဖိႏွိပ္မႈအေျမာက္အမ်ား
ျဖစ္ေပၚ လာသည္။

1

“Elections, Transition and Conflict,”
ဤေနရာတြင္ၾကည့္ပါ http://www.
mmpeacemonitor.org/background/backgroundoverview

3

၁။ နိဒါန္း

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ

ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္2။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကို

စစ္တပ္သည္ အရပ္သားအစိုးရ၏

င္အဖြဲ႔အစည္း (EAOs) ၈ ဖြဲ႔က အစိုးရႏွင့္

ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ လြတ္ကင္း သည့္ ကို

အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္

ယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည့္

လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္

အေျခအေနရွိေနၿပီး ကာကြယ္ေရး၊

ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲမ တိုင္မီ

ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္

တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို

သေဘာတူခ်က္(NCA) ရရွိေအာင္

ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈႏွင့္အတူ အစိုးရႏွင့္

သမၼတအေနျဖင့္ မစြမ္း ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပ3။

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးတို႔ထက္ ပိုမိုသည့္ အာ
ဏာ ရရွိထားသည္။
လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္လည္း စစ္တပ္က ၂၅%
ေနရာကို အလိုအေလ်ာက္ ရရွိထားၿပီး
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား
ျပင္ဆင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို
ဟန္႔တားႏိုင္သည့္ ဗီတိုအာဏာ ရရွိထား
သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အေရးေပၚအေျခအေန
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အာဏာကိုလည္း ရရွိထားသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေတာင္ၿပိဳ ကမ္းၿပီ
အႏိုင္ရၿပီးသည့္ေနာက္
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)
ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သားအစိုးရသည္
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ အစိုးရျဖစ္လာသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳလ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္
သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္သည့္ NLD
အစိုးရသည္ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္

၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ မတ္လတြင္

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလံုးတြင္

သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္

ေနရာအမ်ားစုု ရရွိၿပီး ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ ေနာက္

အစိုးရအဖြဲ႔ တက္လာၿပီးေနာက္ ျပဳျပင္

ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္

ေျပာင္းလဲမႈကို အရွိန္ျမွင့္သည့္အေနျဖင့္

ဒီမိုကေရစီနည္းက်

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုမ ွ်

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသည့္

က်ခံၿပီးေနာက္ လြတ္ေျမာက္လာသည့္

အရပ္သား စစ္စစ္ အစိုးရျဖစ္လာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ ေဆြးႏြးမႈမ်ား

သို႔ေသာ္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအရ

စတင္ခဲ့သည္။
တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္
စတင္ေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။
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င့္အေရးအေျခအေနအစီရင္ခံစာ,

သမၼတက ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ ရြက္သည့္

ဤေနရာတြင္ၾကည့္ပါ http://nd-burma.org/
reports/report-on-the-human-rights-situation-

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ
ဗဟိုေကာ္မတီ (UPCC) ႏွင့္ ဒုုသမၼတ
စိုင္းေမာက္ ခမ္း ဦးေဆာင္သည့္
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ
လုုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) တို႔ကို ဖြဲ႔
စည္းခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္
ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟို (MPC) ကို
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း
ေကာ္မတီမ်ားကို နည္းပညာအေထာက္အ
ကူေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ တြင္

၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ-စက္တင္ဘာ၊ ျမန္မာ့လူ႔အခြ
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၂၀၁၇ ခုုႏွစ္တြင္ NCA ကို
လက္မွတ္မေရးထိုးသည့္
အဓိကလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား မွာ
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္ မေတာ္ (KIA),
၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္
(UWSA), တအာန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတ
ပ္မ ေတာ္ (TNLA), ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ/
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA-N), ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ
မဟာမိတ္တပ္မ ေတာ္ (MNDAA), အမ်ိဳးသားဒီမို
ကေရစီတပ္ေပါင္းစုု/ရွမ္းျပည္အေရွ႔ပိုင္း
(NDAA-ESS), ႏွင့္ ရခိုင့္တပ္မေတာ္ (AA)
တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေရးညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမ
ႈေကာ္မတီ (FPNCC) ကို အစိုးရႏွင့္
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုုပ္ ရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။
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စစ္တပ္မွ ယခုုလက္ရွိ ထိုးစစ္ဆင္ေနမႈသည္

ဥပေဒ ျပဳမႈ၊ အားနည္းသည့္

KIA အား တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျခစားသည့္

စာခ်ဳပ္ (NCA)

တရားစီရင္ေရးအပါအ၀င္ ခိုင္ခိုင္မာမာ

အားလက္မွတ္ေရးထိုးလာေစရန္ႏွင့္

အျမစ္ တြယ္ေနသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

အေမြဆက္ခံေျဖရွင္းေနရသည္။ ထို႔အျပင္

တက္ေရာက္လာေစရန္အတြက္ ဖိအား ေပး

NLD ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရ သည္

ေနပံုရသည္။ တိုက္ပြဲမ်ားက NCA

စစ္တပ္ကို မထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေပ။

လက္မွတ္မေရးထိုးသည့္

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အေျခစိုက္ရာ

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ပါ

အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို

က်ယ္ျပန္႔လာသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္

က်ဴးလြန္ေနေသာ္လည္း

လူသားခ်င္းစာနာသည့္ ကုုလသမဂၢညွိ

အျပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမွ

ႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရရံုး (OCHA)

ကင္းလြတ္ေနသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားအရ ကခ်င္ႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္သည့္
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
တျခားအေရးပါေသာ အစုုအဖြဲ႔ မ်ားအၾကား
ျပန္လည္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ ၂၁
ရာစုုပင္လံုညီလာခံကို ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ စစ္
ေဘးဒုုကၡသည္ ၁သိန္းနီးပါးထိ ရွိလာၿပီး
အမ်ားစုုမွာ စစ္တပ္၏
ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းေၾကာင့္ ရိကၡာျပတ္
လပ္မႈကို ႀကံဳေနရသည္။

ၾသဂုုတ္လ ၃၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၃

ရိုဟင္ဂ်ာ စစ္ေသြးၾကြမ်ား၏

ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး

တုုိက္ခိုက္မႈႏွင့္အတူ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္မွ သဘာပတိအျဖစ္

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္လည္း

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႀကီးထြားလာသည္။

ညီလာခံစတင္ခ်ိန္မွစၿပီး

ရိုဟင္ဂ်ာစစ္ေသြးၾကြ အဖြဲ႔ RASA

ျပင္းထန္ေသာတိုက္ပြဲမ်ား မရပ္မစဲ ဆက္

သည္လည္း အရပ္သားမ်ားအား

လက္ျဖစ္ေပၚလ ွ်က္ရွိသည္။

သတ္ျဖတ္သည္ ဟုု စြပ္စြဲမႈမ်ားလည္း

၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္
အစိုးရအေနျဖင့္ ပင္လံုညီလာခံ၊
ဒုုတိယအစည္းအေ၀းကို က်င္းပ ခဲ့သည္။
ထိုအစည္းအေ၀းတြင္
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
မႈးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ၿပီးခဲ့သည့္

၁။ နိဒါန္း

အာဏာပိုမိုရရွိေနသည့္ စစ္တပ္၊ ဖိႏွိပ္သည့္

ထြက္ေပၚလာသည္။ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ
၁၇ ရက္တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားက ျပင္း ျပင္း
ထန္ထန္ လက္တုန္႔ျပန္ခဲ့ၿပီး
အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ဒုုကၡသည္
၄သိန္းေက်ာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔
ထြက္ေျပးၾကရသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (EAOs) ဘက္မွ

ဖိအားေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ မတ္လ ၂၄

တင္ျပခဲ့ သည့္ အေျခခံအယူအဆမ်ားသည္

ရက္တြင္ ကုုလ သမဂၢမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္

ဖက္ဒရယ္စနစ္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနသည္ဟု

အလားတူ ကခ်င္ျပည္ႏွင့္

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒီမို ကေရစီအေျခခံသည့္

ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

ဖက္ဒရယ္စနစ္သို႔ေရာက္ရွိႏုိင္သည့္နည္းမွာ

စံုစမ္းစစ္ေဆး ေရး ေကာ္မရွင္တရပ္ဖြဲ႔စည္း

NCA လမ္းေၾကာင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု လည္း

ေစလႊတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

သူက သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။
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၁။ နိဒါန္း

လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏
အေျခအေန
၁၉၆၂ ခုႏ
ု စ
ွ ္ စစ္တပ္အာဏာသိမး္ ၿပီးခ်ိနမ
္ စ
ွ ၍
စစ္ပြဲမ်ားမျဖစ္သည့္ ေဒသမ်ားရွိ
လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အ စည္းမ်ားသည္လည္း
အကန္႔ အသတ္ျဖင့္သာ
လုုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနရၿပီး ၁၉၈၈
အေရးေတာ္ပံု ႏွင့္ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္
လွန္ေရးအၿပီးတို႔တြင္ ပိုမို၍ ဖိႏွိပ္မႈကို
ခံၾကရသည္။ တခ်ိဳ႔မွာ က်ဥ္းေျမာင္း
သည့္ေဘာင္အတြင္း
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ လႈပ္ရွားခြင့္ရၿပီး
အခ်ိဳ႔မွာ သုုေတသနႏွင့္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္
မႈမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ တျခားႏိုင္ငံတို႔တြင္
အေျခစိုက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။
စစ္တပ္မွ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ၾကာ
အုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္
ထူးျခားေသာ အေျခအေန တခုုအျဖစ္
အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ ကာလကို
ျဖတ္သန္းေနရသည္။ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး
ရာသီဥတုု အေျခ အေနအရ
အကန္႔အသတ္ရွိသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္သာ
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသာ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္
လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း ကြန္ရက္မ်ား၏
အခန္းက႑သည္ အထူးအေရးပါသည့္
အေနအထားတြင္ ရွိလာသည္။
ျမန္မာျပည္ရွိ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္အ တြက္ ႀကီးမားေသာ
အဟန္႔အတားမွာ အစိုးရ၏
၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ လက္ရွိ
ဥပေဒမ်ား အရ တားဆီးမႈႏွင့္
လက္တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္
ႀကံဳေတြ႔ေနရျခင္းျဖစ္ သည္။

နစ္နာခဲ့ရသူမ်ား၏ အေျခအေန
တိုင္းရင္းသားေဒသတြင္
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္
ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ လယ္ယာေျမ
သိမ္းဆည္း မႈမ်ား၊ အတင္းအဓမၼ
အလုုပ္ေစခိုင္းခံျခင္း၊
ကေလးစစ္သားအသံုးျပဳမႈ၊
အတင္းအၾကပ္ေရႊ႔ ေျပာင္းခံရမႈ၊
ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္
အက်ဥ္းရံုးေသဒဏ္စီရင္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ
ွ်က္ရွိသည္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးေဒ
သမ်ားတြင္လည္း သဘာ၀ သယံဇာတမ်ား
ထုုတ္ယူသည့္ လုုပ္ငန္းအပါအ၀င္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုး ပြားလာျခင္းႏွင့္အတူ
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ အဆိုပါ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္
ေဒသခံမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္လ
ွ်က္ရွိသည္။
ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ
လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားအတြက္
လႈပ္ရွားေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္
နစ္နာခဲ့သူမ်ားတြင္ ရုုပ္ပိုင္းႏွင့္
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္မ်ား
ခံစားေနရသည္ကို သတိျပဳမိၾကသည္။
၄င္းတုုိ႔အေနျဖင့္ ေရရွည္ခံစား ေနရသည့္
ရုုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အနာတရမ်ား၊
စိုးရိမ္ေသာကမ်ားျခင့္၊ အိမ္မ ေပ်ာ္ျခင္း၊
အရွက္ရျခင္း၊ အျပစ္ရွိျခင္း၊ စိတ္က်ျခင္းႏွင့္
အထီးက်န္ဆန္ျခင္း တို႔ကို ခံစားၾကရသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအေနျဖင့္
လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း အျပင္ေရာက္ရွိေနျခင္း၊
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအေနျဖင့္
အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ကဲ့ရဲ႔ျပစ္တင္မႈကို
ခံစားၾကရသည္။ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္း
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ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသည့္

အခြင့္အလန္းနည္းသည့္ ႏိုင္ငံတြင္

အစိုးရတရပ္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁

ေငြေၾကးအ ခက္အခဲမ်ား ဆိုးရြားစြာ

ရက္ေန႔တြင္ စတင္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။

ႀကံဳရသည္။ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ

အေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ

အမ်ားအျပားမွာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး

အခြင့္အလန္းသစ္မ်ားႏွင့္

ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ဥပေဒေရးရာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ အမ်ိဳး

အေထာက္အကူႏွင့္

သားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ

၂။ အတိတ္ကာလတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမ ွ်တမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား

လုုပ္ငန္းမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရသျဖင့္ စီးပြားေရး

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ

အခြင့္အလန္းမ်ား ရရွိရန္ ကင္းမဲ့ေနသည္ ။
�

နစ္နာခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုုိ႔၏
မိသားစုုမ်ားသည္
ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္အတြက္
လက္တုန္႔ျပန္မည္ကို
စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနရသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္
ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးငယ္ ဂ်ာဆန္းအိမ္
အသတ္ခံရမႈမ်ိဳးျဖစ္ သည္။ ၄င္းကိစၥႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လပ္သည့္
ေကာ္မတီအေနျဖင့္ စစ္တပ္၏
မွားယြင္းသည့္လုပ္ ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူမ၏

တရားမွ်တမႈအတြက္ ေမ ွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိလာသည္။
အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးသည့္ေနာက္ ပထမ
အပတ္မ်ားတြင္ပင္
ေပးထားသည့္ကတိႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံ
ေတာ္အတုုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က အစိုးရအေနျဖင့္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို
လႊတ္ေပးမည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။
ေၾကျငာခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ လြတ္ၿငိမ္း
ခ်မ္းသာခြင့္မ်ားျဖင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား
လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

ဖခင္က အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

သို႔ေသာ္လည္း အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္

သမၼတ ႏွင့္

အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ ေမ

ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထံ

ွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ထားရွိေန ေသာ္လည္း

တိုင္ၾကားစာပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္တပ္အေပၚ

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ပဋိပကၡမ်ား

မတရားစြပ္စြဲမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။

ေနရာအခ်ိဳ႔တြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ
ျဖစ္ပြားလာၿပီးေနာက္ လူ႔အသက္ေပါင္း

၂။ အတိတ္ကာလတြင္
အသြင္ကူးေျပာင္းေ
ရးဆိုင္ရာ တရားမ
ွ်တမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား
တရား၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈ

ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ထိခိုက္ရသည့္
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
မ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္
လည္သင့္ျမတ္ေရးျဖစ္စဥ္ကို
ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
လူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂
ခုုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္
ပဋိပကၡမ်ားအၿပီးမွစ၍ ဗုုဒၶဘာ သာ၀င္ႏွင့္
မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္မ်ား သီးျခားစီ
ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကို

ၾကာၿပီးသည့္ေနာက္

စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္

သမိုင္း၀င္အလွည့္အေျပာင္းအျဖစ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က အဖြဲ႔၀င္ ၉

ဒီမိုကေရစီ နည္းက်

ဦးပါသည့္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကို
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၂။ အတိတ္ကာလတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမ ွ်တမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား

ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။ နယ္စပ္စခန္းကို

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ ၿပီး ေနျပည္ေတာ္၊

စစ္ေသြးၾကြမ်ာက တုုိက္ခုိက္အၿပီး

ဒကၡိနသီရိတြင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က

စစ္တပ္က ႏွိမ္ႏွင္းေရးမ်ားျပဳ

သိမ္းယူခဲ့သည့္ ေျမဧက ၁၄၀ ေက်ာ္အား

လုုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ကုုလသမဂၢအေထြေထြ

မူလပိုင္ရွင္မ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ရန္

အတြင္းေရးမႈးေဆာင္း ကိုဖီအာနန္

၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဇြန္လကုုန္တြင္

ဦးေဆာင္သည့္ ထို ေကာ္မရွင္သည္

စတင္စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့ သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆ တြင္

ဇြန္လတြင္ပင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္

ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ စစ္တပ္၏ ရွင္းလင္းမႈအ

အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္

တြင္း အနည္းဆံုး ၈၆ ဦးေသဆံုးကာ

အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ရန္

ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ လူ ၂၂၀၀၀

သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္ ထြက္

လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္

ေျပးၾကရသည္။ OCHA ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ

လယ္သမားမ်ားအား

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူေပါင္း ၁သိန္း

ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့သည္။ အလား တူပင္

၂ေသာင္းေက်ာ္ ေနရပ္ရင္းမွ

ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွလည္း

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္

သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမလြတ္၊

အေျခခ်ေနထိုင္ေနၾကသည္။

ေျမရိုင္းမ်ားအား မူလ ပိုင္ရွင္မ်ားထံ

ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၇ တြင္ ရခိုင္ေကာ္မရွင္က
အစိုးရစစ္တပ္၏ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွာ
အေျခအျမစ္မရွိေၾကာင္း ျငင္းဆုုိထားသည့္
ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ ထုုတ္ျပန္သည္။
တရက္တည္းတြင္ပင္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္
ထားျခင္းမရွိသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိုဳးသားကို
ရဲအရာရွိမ်ားက ရိုက္ႏွက္ေနသည့္
ဗီဒီယိုဖိုင္လည္း လူမႈ ကြန္ရက္တြင္
ထြက္ေပၚလာသည္။ ေကာ္မရွင္၏
အစီရင္ခံစာသည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ NGO
မ်ား၊ လူ႔ အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၏
အျပင္းအထန္ေ၀ဘန္မႈကို ခံရသည္။
တခ်ိန္တည္းမွာပင္
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတရားမ
ွ်တမႈကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အျပဳသေဘာ
ေဆာင္သည့္ အေရြ႔မ်ားကို ေတြ႔ရသည္။
ဥပမာအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ေမလတြင္
ႏိုင္ငံျခားသားအျဖစ္ ခံယူသြားသူ
(သို႔မဟုုတ္) ေျပာင္းေရႊ႔ေနထိုင္သူ
ျမန္မာႏိုင္ငံသားေဟာင္းမ်ားကို
ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္
လည္အသိအမွတ္ျပဳေပးခဲ့သည္။
အျခားအေရြ႔တခုုမွာ
ေျမယာျပန္လည္ေပးအပ္ရန္

8

ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
အစိုးရ၏ အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ဆင္ေရး
လုုပ္ငန္း စဥ္ အစိတ္အပိုင္းတရပ္အေနျဖင့္ ျ
မန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္
အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီးသို႔ ၅ ရက္ၾကာ
သြားေရာက္ေလ့လာၾကသည္။

တရားမ ွ်တမႈ
စစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
သည္ အရပ္ဖက္ တရားရံုးမ်ားတြင္
စစ္ေဆးျခင္းမရွိပဲ စစ္ခံုရံုး ျဖင့္သာ
စစ္ေဆးသည့္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္
တာ၀န္ခံမႈ ကင္းမဲ့ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
တရားမ ွ်တမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
အကန္႔အသတ္ရွိသည့္ တိုးတက္မႈ အခ်ိဳ႔ကို
ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ပထမ ျဖစ္စဥ္ အေနျဖင့္
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဇြန္လေႏွာင္းပိုင္းတြင္
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မိုင္းယြန္းႀကီး
ေက်းရြာမွ ရြာ သား ၅ ေယာက္သည္
၄င္းတုုိ႔၏ ယာခင္းအတြင္း ခမရ ၃၆၂ မွ
စစ္သားမ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံခဲ့ရသည္။
ေနာက္တေန႔တြင္ အဆိုပါ ရြာသား ၅ ဦး၏
ရုုပ္အေလာင္းမ်ားကို ေတာင္ေျခအနီးရွိ
ေျပာင္းဖူးခင္းတြင္ ျမွဳပ္ႏွံထားသည္ကို

စစ္သားမ်ားအား လြတ္လပ္၊ ပြင့္လင္းစြာ

ေတြ႔ရွိၾကသည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္

စစ္ေဆးႏုုိင္ မည့္ အရပ္သား

စက္တင္ဘာလတြင္ လားရိႈးၿမိဳ႔ရွိ

တရားရံုးမ်ားသို႔ လႊဲေျပားေပးအပ္ရိုး

အေရွ႔ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ စစ္ခံုရံုးမွ

ထံုးစံမရွိေပ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စစ္သား ၇

တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈမရွိသည့္အတြက္

ေယာက္တြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ၿပီး

စစ္တပ္အေနျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို

၄င္းတို႔၏ တာ၀န္မ်ားကို ရုုပ္သိမ္းကာ

အျပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္း

အလုုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္

လြတ္ကာ

ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စစ္ခံုရံုးမ်ား၏

ဆက္လက္ခ်ိဳးေဖာက္ေနၾကသည္။ ဥပမာ

ထူးျခားခ်က္မွာ အမႈစစ္ေဆး စီရင္ဆံုး

အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္မွ

ျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

မုုဒိန္းက်င့္ သတ္ျဖတ္ခံရသည့္

အမ်ားျပည္သူေရွ႔ေမွာက္တြင္

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး

ျပဳလုုပ္ျခင္းမဟုုတ္ပဲ နစ္နာသူမ်ား၏

ေစတနာ့၀န္ထမ္းဆရာမမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၁

မိသားစုုမ်ားသာ တက္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ျခ

ခုုႏွစ္တြင္ ေပ်ာက္ဆံုး သြားသည့္

င္းျဖစ္သည္။

ဆြန္လြတ္ရြယ္ဂ်ာ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။

ဒုုတိယျဖစ္စဥ္အေနျဖင့္
လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္း မရွိသည့္
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ဂြမ္ဆန္း
ေအာင္အား သတ္ျဖတ္မႈျဖင့္
စစ္သားမ်ားအား
အလုုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၂
ႏွစ္က်ခံေစရန္ ကခ်င္ ျပည္နယ္ စစ္ခံုရံုးမွ
၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္
ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗလမင္းထင္
တံတားရွိ အေစာင့္ စစ္သားမ်ားႏွင့္
ကခ်င္လူငယ္မ်ား စကားမ်ားၾကၿပီးေနာက္
၁၉ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားအား တပ္သား
ေမာင္ေမာင္က ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္
ျမစ္ႀကီးနား၌ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အဆိုပါ ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တို႔တြင္
ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
ေသဆံုး သူေက်ာင္းသား၏ မိဘမ်ားက
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္ေသာ္လည္း
စစ္သားမ်ား လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳး
ေဖာက္ေသာ္လည္း အေရးယူျခင္းမခံရသည့္
အေျခအေနတြင္ ဒုုတိယျဖစ္စဥ္အျဖစ္
အေရးယူမႈ ျဖစ္ သည္ကိုေတြ႔ရသည္။
စစ္တပ္အေနျဖင့္
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သည့္

၂။ အတိတ္ကာလတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမ ွ်တမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား

၄င္းတုုိ႔၏ မိသားစုု၀င္မ်ားက

လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏
ေဆာင္ရြက္မႈ
အမွန္တရား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း
အမွန္တရား ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပြဲမ်ားႏွင့္ လူ႔
အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္မႈမ်ားကို
နစ္နာသူမ်ား၊ ၄င္းတုုိ႔၏ မိသားစုုမ်ားက
လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
ရပ္ရြာအတြင္း ၾသဇာရွိသည့္
ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏
အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ဥပမာ
အေနျဖင့္ စစ္တပ္၏
သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရသည့္
အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီး ကိစၥႏွင့္
စစ္တပ္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ
မုုဒိန္းက်င့္ သတ္ျဖတ္ ခံရသည့္
ကခ်င္ဆရာမႏွစ္ဦး ကိစၥျဖစ္သည္။
၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္
က်ေရာက္သည့္ ပဋိပကၡအတြင္း
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ား
ပေပ်ာက္ေရး ႏုုိ္င္ငံတကာေန႔ကို
အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးအတြက္
စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ေနသည့္ ေဒသခံ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ က်င္းပၾကၿပီး
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၂။ အတိတ္ကာလတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမ ွ်တမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက မုုဒိန္းမႈမ်ား

မရခဲ့ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အဆိုပါရုုပ္ရွင္မွာ

ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေသာ္လည္း

ရွမ္းမင္းသားတပါးကို လက္ထပ္ခဲ့သည့္

အျပစ္ေပးျခင္းမရွိသည္ကို

ၾသစႀတီးယား ေက်ာင္းသူတေယာက္၏

မီးေမာင္းထိုးတင္ျပၾကသည္။

ျဖစ္ရပ္မွန္ ဇာတ္လမ္း ျဖစ္သည္။

ရက္မ်ားမၾကာမီမွာပင္ ဇြန္လ

ရွမ္းမင္းသားမွာ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္

၂၁ရက္ေန႔႔တြင္ ၀ိမုတၱိအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစ

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ အက်ဥ္းခ်၊

ည္းႏွင့္ ND-Burma မွ Reparation

သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရၿပီး

လုုပ္ငန္းအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီအ

တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကား

ေရးတုုိက္ပြဲတြင္ ေပးဆပ္ခဲ့ရမႈမ်ားအတြက္

စိတ္၀မ္းကြဲေစရန္ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏

အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ေတာင္းဆိုသည့္

ဂုုဏ္သိကၡာထိခုိက္ေစသည္ဟု စြပ္စြဲၿပီး

ႏုုိင္ငံေရးအ က်ဥ္းသူ ေဟာင္းမ်ားႏွင့္အတူ

ျပသခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အခမ္းအနားတရပ္ကို က်င္းပၾကသည္။

အထိမ္းအမွတ္ အမွတ္တရမ်ား

ေငြေၾကးအနည္းငယ္ႏွင့္ ေရတိုအတြက္သာ

ရွစ္ေလးလံုးအထိမ္းအမွတ္ျပတိုက္သည္

ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP),

ရွစ္ေလးလံုးကာလ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို
သင္ခန္းစာယူၿပီး
အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္
အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ
ဦးေဆာင္ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေ
ရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအေနျဖင့္ လည္း
ျမန္မာျပည္ရွိ တျခားအရပ္ေဒသမ်ားတြင္
အမွတ္တရ အထိမ္းအမွတ္မ်ား ျပဳလုုပ္လ
ွ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႔တြင္ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁
ရက္ေန႔က ရွစ္ေလးလံုး
အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္ စိုက္ထူဖြင့္လွ
စ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အျခား
ေသာ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအေနျဖင့္
ကခ်င္စစ္ပြဲ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မ်ားႏွင့္
ကခ်င္ဆရာမေလး ႏွစ္ဦး မုုဒိန္းက်င့္
သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ေန႔
ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနားမ်ား
က်င္းျပၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္၏ ေန၀င္ခ်ိန္ ကဲ့သို႔ေသာ
ရုုပ္ရွင္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္က
က်င္းပသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိ
ကၡာရုုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ျပသခြင့္
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နစ္နာခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ေဆြမ်ိဳးမ်ားအား
ေထာက္ပံ့မႈကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား
ဦး၀င္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ေမတၱာအိုးေ၀ေ
ဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ကဲ့သို႔
အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကသာ
ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ND-Burma ကဲ့သို႔
အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက နစ္နာခဲ့သူမ်ား၏
ဘ၀ထူေထာင္ေရးအပါအ၀င္ ၄င္းတို႔အေပၚ
အစိုးရမွ ပိုမိုေထာက္ပံ့ေပးေရးအတြက္
စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္လ ွ်က္ရွိသည္။ အေမရိကန္
အလႈရွင္အဖြဲ႔အ စည္း တခုုျဖစ္သည့္ FHI
360 အဖြဲ႔သည္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား
သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္
အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ၆ လၾကာ
အလုုပ္သင္အျဖစ္ လုုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္
အခြင့္အလန္းမ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးလ ွ်က္ရွိသည္။

ထပ္မံမျဖစ္ေပၚေစရန္
ေဆာင္ရြက္မႈ
၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လတြင္
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္
လူ႔အခြင့္အေရးေဟာေျပာမႈ ၇၃
ႀကိမ္ျပဳလုုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
စက္တင္ဘာကုုန္တြင္ ေက်ာင္းသား ၁၀၀

လူထုေမ ွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ ႀကီးမားခဲ့သည္။

ပါ၀င္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္ကို ND-

NLD ကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ ေဒၚေအာင္

Burma ၏ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္သည့္ AAPP မွ

ဆန္းစုုၾကည္သည္ လူ႔အခြင့္အေရး၊

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ၿပီး ေက်ာင္းသံုးသင္ရိုး

အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆို

ညႊန္းတန္းမ်ားတြင္

ျခင္း၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လ

လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးေရး အစီအစဥ္

ည္သင့္ျမတ္ေရးတုုိ႔အတြက္

တရား၀င္ ပါရွိေစရန္

ကာလၾကာရွညစ
္ ြာ တိက
ု ပ
္ ြဲ၀င္ခဲသ
့ ျူ ဖစ္သည္။

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ

၃။ အနာဂတ္အတြက္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား၊ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ နိဂံုး

ႏွင့္ ၇၀၀ၾကား ေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္

တပ္မေတာ္အား

၃။ အနာဂတ္အတြက္
စိန္ေခၚခ်က္မ်ား၊
သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ နိဂံုး

အကာအကြယ္ေပးထားမႈေအာက္တြင္
အေျပာင္းအလဲ မ်ား
ျပဳလုုပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္သည္ကို
မ်ားမၾကာမီမွာပင္
ထင္ရွားစြာေတြ႔ျမင္လာရသည္။ ၂၀၀၈
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ကို

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားမ ွ်တမႈႏွင့္

အာဏာဆက္လက္ရရွိေနေစျခင္းသည္

တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈကို ရရွိရန္

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ စစ္မွန္ သည့္

ခက္ခဲေနေသးသည္။ ၂၀၀၈ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔

ဒီမိုကေရစီစနစ္တည္ေဆာက္ရန္

စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုုဒ္မ ၄၄၅ တြင္

အတားအဆီးျဖစ္ေနေစသည္။

“ယခင္က တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ (န၀တ/နအဖ)
ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔၀င္ တဦးဦးကိုျဖစ္ေစ၊
အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ တဦးဦး၏ တာ၀န္အရ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္္မ်ားအေပၚ တရားစြဲဆိုျခင္း၊
အ ေရးယူျခင္းမရွိေစရ” ဟုု
ျပဌာန္းထားသည္။ အဆိုပါ ပုုဒ္မကို
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အျဖစ္ လူသိမ်ား
သည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္
ျပဌာန္းခဲ့သည့္
ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေဟာင္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရး
ဥပေဒကလည္း ယခင္အစိုးရအႀကီးအကဲေ
ဟာင္းမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္
အခိုင္အမာယူ ထုုတ္ျပန္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
လြတ္လပ္မ ွ်တသည့္
တရားစီရင္ေရးစနစ္မရွိသည့္အတြက္
ဆြန္လြတ္ရြယ္ဂ်ာ ေပ်ာက္ဆံုးမႈႏွင့္ ကိုပါႀကီး

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္
သက္တမ္းႏုုနယ္သည့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ အစိုးရအား
အၾကပ္ရိုက္ေစ ခဲ့ၿပီး
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္သည္
အၾကပ္အတည္းမ်ားအတြက္
ေျဖရွင္းေပးႏုုိင္ျခင္းမရွိဟု ႏိုင္ငံတ ကာမွ
ေ၀ဘန္လာသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ
လူနည္းစုုမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္
အေျခခံရပိုင္ခြင့္ မ်ားအတြက္
ျငင္းပယ္မႈမ်ားရွိေနသည္။
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ
အၾကပ္အတည္းမ်ားက ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ
အကူး အေျပာင္းအတြက္ မႀကံဳဖူးသည့္
ဖိအားမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။

အသတ္ခံရမႈကဲ့သို႔ အမႈမ်ားကို
ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD သည္
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပီ
အႏိုင္ရၿပီးသည့္ ေနာက္ ၄င္းတို႔အေပၚ
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၃။ အနာဂတ္အတြက္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား၊ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ နိဂံုး

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ေရး ေကာ္မရွင္

• စစ္တပ္၏က်င့္၀တ္စည္းကမ္း၊

အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍

လူ႔အခြင့္အေရး

နစ္နာခဲ့ရသူမ်ား၏ ခါးသည္းသည့္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္

အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအား

ႏိုင္ငံတကာမွ လြတ္ပ္သည့္

အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔

ေစာင့္ၾကည့္ေရးယႏၱရားမ်ားအပါအ၀င္

အစည္းမ်ား၏

စစ္မွန္ၿပီး ျပည့္စံုသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ

ေရးရရွိေစရန္။

အေထာက္အကူေပးရန္။

• အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္ၿပီး

• အစိုးရအေနျဖင့္ ေရတိုႏွင့္ ေရရွည္

အတိတ္ကာလႏွင့္ လက္ရွိကာလ

ျပန္လည္ကုစားေရးမူ၀ါဒမ်ား

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားကို

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ ရြက္ရန္။

ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ

ေရွးဦးစြာ အတိတ္ကာလမွ

အသိုင္းအ၀ိုင္းရွိ ခိ်ဳးေဖာက္မႈမ်ား၏

ျဖစ္ရပ္မ်ားအား လူထုမွ

ထိခိုက္မႈႏွင့္ ျဖစ္ႏို္င္ေခ်ရွိသည့္

အသိအမွတ္ျပဳေစရန္ႏွင့္ ဆက္

ကုုသမ်ားကို ျပည့္ျပည့္၀၀

လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္

ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းရန္။

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္

• ေနာက္ဆံုး အတည္ျဖစ္သည့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္၏
အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္
အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ တျခားေသာ

ျပန္လည္ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ေရး လုုပ္ငန္းစဥ္
မ်ား ျဖင့္ နစ္နာသူမ်ား၏ အေရးေပၚ
လိုအပ္ေနမႈကို ေဖာ္ထုတ္ရန္။
• ေအာက္ပါ

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားပါ

အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားအား

အျပစ္ေပးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနမႈမ်ား

အျပည့္အ၀ ကုုစားျခင္းႏွင့္အတူ

အဆံုးသတ္ေစ ရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိ

အားလံုးအတြက္

ဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ တာ၀န္ယူ၊

လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈစနစ္ကို

တာ၀န္ခံမႈ ရွိေစရန္။

တည္ေဆာင္ရန္

• လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ
(က်ဴးလြန္သူမ်ားအား
တရားစြဲျခင္းအပါအ၀င္) လြတ္ လပ္ၿပီး၊

• (က) ဒဏ္ရာရရွိသူႏွင့္ နာမက်န္းသူမ်ား
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိေစရန္
• (ခ) ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းအဆင့္

သမာသမတ္က်က်

စိတ္ဒဏ္ရာကုုစားျခင္းဆုုိင္ရာ

စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ နစ္နာသူမ်ားႏွင့္

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အပါအ၀င္

မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား အေပၚ

သင့္ေလ်ာ္သည့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိသည့္

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈမ်ား

တရားစီရင္ေရးစနစ္အား ျပင္ဆင္ရန္။

ျပဳလုုပ္ရန္။

• ကုုစားေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ကို

12

မေပၚေပါက္မီ NLD အစိုးရအေနျဖင့္

• (ဂ) ပညာေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း

စတင္သည့္အေနျဖင့္

သင္တန္း၊

အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက

အလုုပ္ရရွိေရးအခြင့္အလန္းႏွင့္

ေဒသဆိုင္ရာ

အရင္းအ ႏွီးမ်ား ရရွိေစျခင္းအပါအ၀င္

အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ပြဲမ်ား

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။ တရား၀င္

ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး

တရားစြဲဆိုရန္ (ခ) တပ္မေတာ္ႏွင့္

ေဖာ္ထုတ္ရန္။

ရဲတပ္ဖြဲ႔အပါအ၀င္

• ကုုလသမဂၢ၏ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ဆို
င္သည့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္
ေတာင္းဆိုထားသည့္ စစ္တပ္သည္
ႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးႏွင့္
ဥပေဒေဘာင္၏ အထက္တြင္ရွိေနမႈႏွင့္
အရပ္သား အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ေစာင့္ၾ
ကပ္မႈျပင္ပတြင္ေရာက္ရွိေနမႈကို
ရုုပ္သိမ္းရန္။ (က) စစ္သားမ်ား
ရာဇ၀တ္မႈခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု

ရက္စြဲအလုုိက္ ျဖစ္ရပ္မ်ား။ ျမန္မာ

ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္
အရပ္သားအစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္
ေစာင့္ၾကပ္မႈရွိေစရန္အတြက္ ၂၀၀၈
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္
အပါအ၀င္ စစ္တပ္မွ
ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္ေနေသာ္လည္း
စစ္ခံုရံုးမ်ားေၾကာင့္
အျပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမွ
ကင္းလြတ္ေနမႈကို ရပ္စဲရန္�။

စြပ္စြဲခံရပါက အရပ္သားခံုရံုးတြင္

ရက္စြဲအလုုိက္ ျဖစ္ရပ္မ်ား။ ျမန္မာ
လြတ္လပ္ေရးရရွိျခင္း
၁၉၄၈

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿဗိတိသ ွ်တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ၿပီး
ဦးႏုုက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အုုပ္ ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

တပါတီစနစ္၊ စစ္တပ္ဦးေဆာင္သည့္ႏိုင္ငံ
၁၉၅၈-၁၉၆၀

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းဦးေဆာင္သည့္
အိမ္ေစာင့္အစိုးရ အာဏာရ လာသည္။
ဦးႏုုဦးေဆာင္သည့္ ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

၁၉၆၀

ျပတ္ျပတ္သားသား အႏိုင္ရရွိေသာ္ လည္း၊ ဗုုဒၶဘာသာကို
ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ခြဲထြက္ေရးအေပၚ
သည္း ခံေနမႈက စစ္တပ္ကို အမ်က္ထြက္ေစသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို
ဖ်က္သိမ္း၊ စီးပြားေရးကို ႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုုပ္၍ “ျမန္မာ့နည္း

၁၉၆၂

ျမန္မာ့ဟန္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္” ကို က်င့္သံုး၊ တပါတီစနစ္
ကို စတင္ခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္သည့္ သတင္းစာမ်ားကို
ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ျဖင့္ စစ္တပ္မွ

၁၉၇၄

စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား ဦးေဆာင္သည့္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ အာဏာလႊဲခဲ့သည္။

၁၉၇၅

တိုင္းရင္းသားမ်ားက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစုုဖြဲ႔ကာ
ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ေရး ကို စတင္ခဲ့သည္။
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ဦးေန၀င္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးစန္းယုုအား

၁၉၈၁

သမၼအျဖစ္ လႊဲေပးေသာ္လည္း ျမန္မာ့
ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီဥကၠဌအျဖစ္ ဆက္ရွိေနသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒကို ျပဌာန္းၿပီး
တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည့္ ကခ်င္၊ ကရင္၊

၁၉၈၂

ခ်င္းတို႔ အား တြဲဖက္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္သာ ခြင့္ျပဳၿပီး
အမ်ားျပည္သူရံုးမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ႏိုင္မႈမွ
ဖယ္ခ်န္ထားသည္။

အေရးအခင္းမ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား
၁၉၈၇ ခုုႏွစ္တြင္ ေငြစကၠဴမ်ား ဖ်က္သိမ္းခံရၿပီးေနာက္
၁၉၈၈ ခုုႏွစ္ မတ္လမွ စတင္ကာ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး
ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ၾသဂုုတ္လ ၈
ရက္ (ရွစ္ေလး လံုးအေရးေတာ္ပံု) အား စစ္တပ္မွ

၁၉၈၈

အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းရာ လူ ၁၀၀၀ ခန္႔ ေသဆံုး သည္။
စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ
တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (ၿငိမ္ပိ) ကိုဖြဲ႔စည္းအုုပ္ခ်ဳပ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္
(NLD) ကို အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။
ၿငိမ္ပိက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကျငာၿပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ စည္းရံုးလႈံ႔ ေဆာ္သူမ်ားအပါအ၀င္

၁၉၈၉

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုု
ၾကည္လည္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားျခင္းခံရသ
ည္။ အစိုးရက တိုင္းျပည္၏နာမည္ ကို ျမန္မာဟုု
ေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚခဲ့သည္။

လြတ္လပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ
ဆက္လက္ဖိႏွိပ္ခံေနရျခင္း
ႏွစ္ေပါင္း ၃၀နီးပါးအၾကာတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္

၁၉၉၀

လြတ္လပ္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ ၿပီး အတိုက္အခံ NLD
ပါတီက ေနရာ ၈၀ ေက်ာ္တြင္ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရက
ေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္မွာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္

၁၉၉၁

က်ခံေနရသည္။ ဒီမိုကေရစီေရးအ တြက္
အၾကမ္းမဖက္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆု
ရရွိခဲ့သည္။
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ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား

၁၉၉၄

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၿပီး
၁၇ ႏွစ္ၾကာ တည္တံ့ခဲ့သည္။
ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္

၁၉၉၅

၆ ႏွစ္ၾကာ ေနအိမ္အက်ယ္ ခ်ဳပ္ က်ခံေနရာမွ
လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။
ေမလတြင္ ဒီမိုကေရစီေရး အစည္းအေ၀းပြဲကို ပိတ္ဆို႔၍
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကို ေထာက္ခံသူ ၇၁ ဦးကို
စစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္မ်ား အပိတ္မခံရမီ
ဒီ ဇင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ေရႊတိဂံုဘုရားအျပင္ဘက္ရွိ
ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ ဆႏၵျပေက်ာင္းသား မ်ားကို စစ္အစိုးရက

၁၉၉၆

ၿဖိဳခြင္းၿပီး ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို
ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ၿငိမ္ပိက NLD ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၀
ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုု
ၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္
ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ NLD ညီလာခံသို႔
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားမွ ထြက္ေျပးလာသည့္
ကရင္ဒုကၡသည္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔

၁၉၉၇

ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ၿငိမ္ပိက
ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ
(နအဖ) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ာလြတ္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
ေမလတြင္ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ၁၉ ၉ ၀
ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္မႈကို စစ္အစိုးရက ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည့္

၁၉၉၈

အထိမ္းအမွတ္ကို က်င္းပသည္။ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တရား၀င္
စုုရံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉ ၈၈ ခုုႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲကိုလည္း
က်င္းပခဲ့သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးေရးရာဆက္သြယ္လႈပ္ရ
ွားေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (SWAN) က အစီရင္ခံစာထုုတ္ျပန္ၿပီး
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ စစ္တပ္က အနည္းဆံုး အမ်ိဳး သမီး

၂၀၀၀-၂၀၀၁

၆၂၅ ဦးကို အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ႏိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္အဖြဲ႔ (AI) ကလည္း
ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ ရွမ္းရြာသားမ်ား ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္
ခံရၿပီး ရြာသား ၃ သိန္းေက်ာ္မွာ ၄င္းတို႔အိုးအိမ္မ်ားကို ၂
ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ စြန္႔ခြာထြက္ ေျပးခဲ့ရေၾကာင္း ထုုတ္ျပန္သည္။
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ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္
ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္အေနျဖင့္ အစိုးရက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

၂၀၀၁

၂၀၀ ေက်ာ္ကို လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ဆက္လက္ရွိေနေသးသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ NLD အဖြဲ႔၀င္မ်ား
စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္မွအျပန္ ဒီပဲရင္းေက်း ရြာအနီးတြင္
အစိုးရက ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း အၾကမ္းဖက္ရာ

၂၀၀၃

အနည္းဆံုး လူ ၇၀ ခန္႔ေသဆံုးသြားသည္။ ဇြန္လတြင္
စစ္အစိုးရက တကၠသိုလ္မ်ားကို ပိတ္ပစ္ၿပီး၊ NLD ရံုးမ်ားအား
ထပ္မံ ပိတ္ပစ္ခဲ့သည္။ မ်ားမၾကာမီပင္ အခ်က္ ၁၇ ခ်က္ပါ
ဒီမိုကေရစီ လမ္းျပေျမပံုကို ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ဇန္န၀ါရီလတြင္ အစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး
(KNU) အၾကားတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
စတင္ခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း

၂၀၀၄

ခင္ညြန္႔အား လဘ္ေပးလဘ္ယူမႈ၊ ျခစားမႈမ်ားအပါအ၀င္
အျခားျပစ္ဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ဆိုင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္ ၄၄
ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ႏို၀င္ဘာလတြင္ အက်ဥ္းသား ၄
ေထာင္နီးပါး လြတ္ေျမာက္လာၿပီး၊ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ
အက်ဥ္းခ်ခံ ေနရသည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္ မင္းကိုႏိုင္
လည္း လြတ္ေျမာက္လာသည္။
အစိုးရတပ္မ်ားက ကရင္ေဒသသို႔ ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ၿပီး

၂၀၀၅

စစ္ေျပးဒုုကၡသည္မ်ား ကရင္ျပည္ နယ္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္
နီးစပ္ရာ ေဒသမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးၾကရသည္။

ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္
အစိုးရက အက်ဥ္းသား ၃ ေထာင္နီးပါး
လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အဓိကက်သည့္ ႏိုင္ငံ

ဇန္န၀ါရီ
၂၀၀၇

ေရးအက်ဥ္းသားမ်ားမပါ၀င္ေပ။ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္
ႏုုိင္ငံေရးအရ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို
တရုုတ္ႏွင့္ ရုုရွားက ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။
အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားက

ဇူလိုင္ ၂၀၀၇

ေဒသဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္တရပ္ဖြဲ႔စည္းရန္
သေဘာတူၾကသည္။
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ေလာင္စာဆီ ေစ်းတက္မႈေၾကာင့္ လူထုမၿငိမ္မသက္မႈမ်ား
ျဖစ္လာသည္။ စက္တင္ဘာ ၂၄ တြင္ သံဃာ ၁သိန္းခန္႔

ၾသဂုုတ္-စက္
တင္ဘာ
၂၀၀၇

ေရႊ႔၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါ၀င္လာၾကသည္။ ၁၉၈၈
အေရးေတာ္ပံုေနာက္ပိုင္း အႀကီးဆံုး ဆႏၵျပမႈျဖစ္သည္။
စက္တင္ဘာ ၂၆ တြင္ အစိုးရ က အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းသျဖင့္
၁၄၀ ဦးေသဆံဳးကာ ၃၀၀၀ ခန္႔ဖမ္းဆီးခံရသည္။
UN အေထြေထြညီလာခံအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာမွ
ျပစ္တင္ရံႈ႔ခ်ခဲ့သည္။
အရပ္သားႏွင့္ စစ္အရာရွိမ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ
ခြင့္ေပးထားသည့္ ပုုဒ္မ ၄၄၅ အပါအ၀င္၊ စစ္တပ္က

ဧပရယ္-ေမ
၂၀၀၈

လႊတ္ေတာ္တြင္ ေလးပံုတပံု အလိုအေလ်ာက္ ေနရာရမည့္၊
ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုုၾကည္ကို သမၼျဖစ္ခြင့္ တားဆီးထားသည့္
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ လူေပါင္း
၁သိန္းခြဲခန္႔ ေသဆံုးခဲ့သည့္ နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္
မဲေပးမႈမ်ား ေႏွာင္ေႏွးခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေထာင္သက္အရွည္ဆံုး ႏိုင္ငံေရးအက်

စက္တင္ဘာ
၂၀၀၈

ဥ္းသားတဦးျဖစ္သည့္ ဦး၀င္း တင္သည္ ေထာင္တြင္း ၁၉
ႏွစ္ၾကာအက်ဥ္းခ်ခံထားျခင္းမွ အျခား အက်ဥ္းသား ၉
ေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္အတူ လြတ္ေျမာက္လာသည္။ သူသည္
ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္။

စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားသည့္ အရပ္သားအစိုးရႏွင့္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္
ႏို၀င္ဘာလတြင္ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပ
ဳထားသည့္ USDP က ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း
ပထမအႀကိမ္ျပဳလုုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

၂၀၁၀

ေအာင္ပြဲခံေၾကာင္း ေၾက ျငာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မသမာမႈမ်ားရွိသည္ဟု အႀကီးအက်ယ္
ျပစ္တင္ရံႈ႔ခ်ၿပီး NLD က သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ေနအိမ္အ က်ယ္ခ်ဳပ္မွ
လြတ္ေျမာက္လာသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္သည္ အရပ္သားအစိုးရ၏

မတ္ ၂၀၁၁

သမၼတအျဖစ္ က်န္းက်ိန္ခဲ့ သည္။ အက်ဥ္းသား
ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား
အ နည္းငယ္သာ ပါ၀င္ခဲ့သည္။
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ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ
ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ ၾကားခံရသည္။ သူမသည္
ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွစၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္

ၾသဂုုတ္
၂၀၁၁

ဦးသိန္း စိန္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္
ျပည္တြင္းစစ္အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားအ ေရး၊
ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ UN ႏွင့္ အေမရိကန္
အရာရွိမ်ားက အစိုးရႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္တို႔ကို
ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ သမၼတက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကိုယ္
စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။
ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။
အမွန္တရားႏွင့္ တရားမ ွ်တမႈအ တြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္

စက္တင္ဘာ
၂၀၁၁

အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္မွတ္ယူခဲ့ေသာ္လည္း မ်ားမၾကာမီမွာပင္
လြတ္လပ္၊ ဘက္မလိုက္၊ ထိေရာက္စြာ အလုုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္
အဖြဲ႔မဟုုတ္ဟု ေ၀ဘန္ လာၾကသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္က
တရုုတ္အကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ျမစ္ ဆံုဆည္
စီမံကိန္းကုုိ ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။
အစိုးရသစ္က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ အက်ဥ္းသား

ေအာက္တိုဘာ
၂၀၁၁

၂၀၀ လႊတ္ေပးေသာ္ လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား
အနည္းငယ္သာ ပါ၀င္သည္။ အလုုပ္သမားဥပေဒသစ္အ ရ
သမဂၢမ်ားဖြင့္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။
NLD က ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုျပန္တင္သည္။ သမၼတက
အပစ္ခတ္ရပ္စဲရန္ အမိန္႔ေပးေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္

ဒီဇင္ဘာ
၂၀၁၁

တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း ကရင္ ႏွင့္ ရွမ္းအဖြဲ႔တို႔ႏွင့္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူမႈ ရရွိၾကသည္။
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တို႔ ႏွင့္
သီးျခားစီေတြ႔ဆံုသည္။
ကရင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
သေဘာတူခဲ့သျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ တုုိက္ပြဲမ်ား

ဇန္န၀ါရီ
၂၀၁၂

အဆံုးသတ္လိုက္ႏိုင္သည္။ ၁၉ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္း
ေဆာင္မ်ား၊ ၂၀၀၇ သံဃာလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ အဖမ္းခံရသည့္
ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားအေရးလႈပ္ရွား
သူမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၀၀ ခန္႔
လြတ္ေျမာက္လာသည္။
၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ NLD သည္

ဧၿပီ ၂၀၁၂

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ အမတ္ေနရာ
၄၅ ေနရာတြင္ NLD က ၄၃ ေနရာ အႏိုင္ရရွိသည္။
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ဇြန္လအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဗုုဒၶဘာသာႏွင့္
ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသဆံုးၿပီၚ
လူ ၈ ေသာင္းေက်ာ္ ထြက္ေျပးခဲ့ ရသည့္ ကိစၥအား

ၾသဂုုတ္
၂၀၁၂

စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ သမၼတ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ေပးခဲ့သည္။
စာနစ္ဇင္းမ်ားအေပၚ စိစစ္မႈမ်ားကို ဖ်က္သိမ္း၍ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀
နီးပါးကာလအတြင္း ပုုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား ထုုတ္ေ၀ခြင့္ကို
ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံပိုင္ သ တင္းစာမ်ားမွာ
အင္အားေကာင္းေနဆဲျဖစ္သည္။ လူေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္အား
အမည္ ပ်က္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေျပးအခ်ိဳ႔
ျပည္ေတာ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ဗုုဒၶဘာသာမ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားအၾကား
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ ပြားၿပီး လူ ၉ ၀

ေအာက္တိုဘာခန္႔ ေသဆံုးခဲ့သည္။ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားက
ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၂
လူသားခ်င္းစာနာ သည့္ အၾကပ္အတည္းမ်ား
အဆိုးဆံုးျဖစ္ေနသည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာ
၂၀၁၂
ဒီဇင္ဘာ
၂၀၁၂

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟို (MPC) ကို
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နည္းပညာအ
ေထာက္အကူေပးရန္ အစိုးရက ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။
ေဒသခံ ရဲအရာရွိမ်ားက လက္ပန္းေတာင္း
ေၾကးနီစီမံကိန္းအား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသူ မ်ားအေပၚ
အင္အားသံုးၿဖိဳခြင္းခဲ့မႈအေပၚ ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။
အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တို႔ တုုိက္ပြဲမ်ားရပ္ဆိုင္းၿပီး
ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ား စတင္ခဲ့သည္။ ၂၅

ဇန္န၀ရီေဖေဖာ္၀ါရီ
၂၀၁၃

ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ လူ ၅ ေယာက္ထက္ ပို၍ မစုုေ၀းရန္
တားျမစ္ခဲ့မႈကို ရုုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား
စိစစ္ေရးေကာ္မတီကိုဖြဲ႔၍ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိစၥကို
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ အ က်ဥ္းသား
၃၅၄ ဦးရွိရာမွ ဒါဇင္ခန္႔အထိ ေလ်ာ့က်သြားသည္။
အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား
တပ္ေပါင္းစုု (UNFC) တို႔ ပထမဆံုးအ ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ
၂၀၁၃

တႏွစ္အၾကာတြင္ UNFC က တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရ
ပ္စဲေရးဆိုင္ ရာ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (NCCT) ကို
ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။
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မတီၳလာၿမိဳ႔တြင္ ဗုုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္စလက္မ်ားအၾကား

မတ္ ၂၀၁၃

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီး လူ ၄၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးၿပီး မြတ္စလင္
၁၂၀၀၀ ခန္႔ ထြက္ေျပးၾကရသည္။ အေရးေပၚအေျခအေန
ေၾကျငာခဲ့ရသည္။
ရွစ္ေလးလံုး ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနားကို တရား၀င္
က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး အစိုးရ ၀န္ႀကီး ၂ ဦးတက္ေရာက္သည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားက ၁၉ ၈၈ ခုုႏွစ္ အေရးေတာ္ပံုကို အၾကမ္း

ၾသဂုုတ္စက္တင္ဘာ
၂၀၁၃

ဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈအေပၚ ေတာင္းပန္ရန္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။
နစ္နာခဲ့သူမ်ားအား အသိအ မွတ္ျပဳရန္ အဓိကဦးစားေပး
ေတာင္းဆိုၾကၿပီး အမွတ္တရပြဲမ်ား၊ စာရြက္ စာတန္းမ်ား
ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလတြင္ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္
သံဃာလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ သည့္ သံဃာမ်ားက ၆
ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲတြင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ
ေတာင္းပန္ ရန္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။
၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက

ဇန္န၀ါရီ
၂၀၁၄

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း က်ဆံုးခဲ့သူ မ်ားအတြက္
ဂုုဏ္ျပဳပြဲက်င္းပၿပီး ယခင္ စစ္အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ
တာ၀န္ယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။

ဧၿပီ ၂၀၁၄

အစိုးရတပ္ႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား
တုုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ခဲ့သည္။
လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈႏွင့္

ဇန္န၀ါရီ
၂၀၁၅

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုုေ၀းခြင့္အေပၚ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္း
ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား
ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီကို အစိုး ရက
ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။
အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ ကိုးကန္႔တပ္မ်ားအၾကား
တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္လာသည့္ ရွမ္းျပည္ နယ္တြင္

ေဖေဖာ္၀ါရီ
၂၀၁၅

အေရးေပၚ အေျခအေနေၾကျငာခဲ့သည္။ ဇန္န၀ါရီတြင္
စတင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္း သားဆႏၵျပပြဲမ်ားမွ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္
ေက်ာင္းသားမ်ားဖမ္းဆီးခံရသည္။ ဘရန္ေရွာင္က သူ႔သမီး
ေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး MNHCR သို႔ စာတင္ခဲ့ေသာ္လည္း
မဟုုတ္မမွန္ တုုိင္ၾကားသည္ဟု စြပ္စြဲကာ ဖမ္းဆီးခံရသည္။

ဧၿပီ ၂၀၁၅
ဇူလိုင္ ၂၀၁၅
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စာနယ္ဇင္းသမား မ်ားအား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈကို
ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကသည္။
ျပည္ထဲေရး ဒုု၀န္ႀကီးက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟုု
ျပဌာန္းမႈမ်ား မရွိဟု ထုုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ
၂၀၁၅
ေအာက္တိုဘာ
၂၀၁၅
ႏို၀င္ဘာ
၂၀၁၅
ဒီဇင္ဘာ
၂၀၁၅
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ၾသဂုုတ္
၂၀၁၅

၈၈ မ်ိဳးဆက္ ပြင့္လင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မွ ၈၈
အထိမ္းအမွတ္ျပတိုက္ (ယာယီ) ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္သည္ လက္ပန္းတန္း ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲမွ
ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္မွ ေရွ႔ေနလိုက္ခဲ့၍
အက်ဥ္းခ်ခံရျခင္းႏွင့္ ေရွ႔ေနလိုင္စင္ ရုုပ္သိမ္းခံရသည္။
တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို EAO
ရွစ္ဖြဲ႔က လက္မွတ္ေရး ထိုးေသာ္လည္း က်န္သည့္ EAO
မ်ားက လက္မွတ္မေရးထိုးခဲ့ေပ။
ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ NLD မွ ေနရာအမ်ားစုုျဖင့္
ေအာင္ပြဲခံခဲ့သည္။
တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္သည္ ျခအစားဆံုး အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ကာ
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္မွ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိသည္ဟု
လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီမွ ၀န္ခံထုတ္ေဖာ္သည္။

ေမ ွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာက္ျခည္သစ္၊ ပဋိပကၡသစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ
ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈအတြက္ ငံ့လင့္မႈ
ပထမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး
ညီလာခံက်င္းပသည္။ တခ်ိန္ တည္းမွာပင္ လူ႔အခြင့္အေ
ရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးထား

ဇန္န၀ါရီ
၂၀၁၆

သည့္ သမၼတေဟာင္းမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ
ဥပေဒကို ျပဌာန္းသည္။ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈ
တားဆီးေရးေကာ္မရွင္က ေျမယာျပသနာကို
မေျဖရွင္းႏုုိင္ေသး၊ အစိုးရ လည္း သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား
ျပဌာန္းႏိုင္ရန္ အကူအညီမေပးႏိုင္ဟု ထုုတ္ျပန္သည္။
NLD မွ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္

ေဖေဖာ္၀ါရီ
၂၀၁၆

(၁) အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ ျမတ္ေရး (၂)
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး (၃) ဥပေဒစိုးမိုးေရး (၄)
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ႏွင့္ (၅) ဒီမိုကေရစီေရးဖြ႔ံၿ
ဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကို ေၾကျငာခဲ့သည္။
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NLD မွ အစိုးရသစ္ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ၿပီး ၁၉ ၆၂ မွစၿပီး
စစ္တပ္ႏွင့္ မပတ္သက္သည့္ ပထမဆံုး သမၼတကို
ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က

မတ္-ဧၿပီ
၂၀၁၆

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္
တာ၀န္ယူသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၉၆ ဦးလြတ္ေျမာက္လာၿပီး
၂၀၁၅ လက္ပန္းတန္း ဆႏၵျပပြဲမွာ ေက်ာင္းသား ၆၉
ဦးလြတ္ေျမာက္လာသည္။ အျခား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား
အ က်ဥ္းက်ေနရဆဲျဖစ္သည္။
လႊတ္ေတာ္တြင္ MNHRC သည္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားသာ
လက္ခံေနၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးခိ်ဳး ေဖာက္မႈမ်ားကို

ဇူလိုင္ ၂၀၁၆

လြတ္လပ္စြာ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
အမ်ိဳးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုကို
ဖြဲ႔စည္းသည္
ရြာသားမ်ားအား သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသည့္
စစ္သား ၅ ဦး စစ္ခံုရံုးတင္ စစ္ ေဆးမႈတြင္ နစ္နာသူမ်ား၏
မိသားစုု၀င္မ်ား တက္ေရာက္ နားေထာင္ခြင့္ရသည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္သားမ်ားအား လူသတ္မႈျဖင့္

ၾသဂုုတ္
၂၀၁၆

အျပစ္ေပးခဲ့သည္။
အစိုးရႏွင့္ EAOs မ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုုၾကည္က ၂၁
ရာစုုပင္လံုညီလာခံ ေခၚယူခဲ့သည္။ တက္ေရာက္သူ
ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္ကို ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ား၊
ရုုပ္ျမင္သံၾကားတို႔မွ တုုိက္ရိုက္ထုတ္ လႊင့္ခဲ့သည္။
ညီလာခံသို႔ အားလံုးတက္ေရာက္ခြင့္ မရပဲ
လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္အ
ခ်ိဳ႔မွ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။

ဧၿပီစက္တင္ဘာ
၂၀၁၆

ျပည္နယ္ ၅ ခုုတြင္ အစိုးရႏွင့္ EAO မ်ားအၾကား
တုုိက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ ျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္အ တူ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိ
ဳးေဖာက္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။
ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ အမႈတခုုတြင္ ေကာ္မရွင္က
ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားခံမ်ားအား တရားစြဲရမည့္အစား

စက္တင္ဘာ
၂၀၁၆

ေလ်ာ္ေၾကးလက္ခံရန္ ဖိအားေပးသည္ဟု ဆိုကာ MNHRC
အဖြဲ႔ ၀င္အခ်ိဳ႔ကို တာ၀န္မွ ရုုပ္သိမ္းခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က ရခိုင္ျပသာကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္
ကုုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႈး ခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္
ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မရွင္တရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။
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ဒီဇင္ဘာ
၂၀၁၆

ရက္စြဲအလုုိက္ ျဖစ္ရပ္မ်ား။ ျမန္မာ

ေအာက္တိုဘာ
၂၀၁၆

ရခုုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရဲစခန္းမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရၿပီးေနာက္
စစ္တပ္က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထား
တုုိက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ေပၚထြက္ခဲ့သည္။
ရွစ္ေလးလံုးအထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တိုင္ကို ရွမ္းျပည္ၿမိဳ႔ေတာ္
ေတာင္ႀကီးတြင္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စိုက္ထူခဲ့သည္။
ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္အတြင္း
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ

ဇန္န၀ါရီ
၂၀၁၇

စိုးရိမ္ေၾကာင္း ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။
အစိုးရႏွင့္ kIO တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ စစ္တပ္မွ ေလေၾကာင္းမွ
တုုိက္ခုိက္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့၍ ေဒသခံမ်ား အႀကီးအက်ယ္
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။
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